PREDLOG

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki je bila v četrtek, 28.
januarja 2016, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Glavni trg 7.
Sejo je pričel in vodil Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, in na začetku
pozdravil članice in člane Občinskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev števila navzočih
Župan je obvestil Občinski svet, da so odsotnost s seje opravičili Stanislav Galič, Boštjan
Grobler, Mateja Kovačič in mag. Mojca Špec Potočar. Udeležbo z zamudo pa sta napovedala
Uroš Lubej in Jiří Volt.
V skladu z drugim odstavkom 37. člena Poslovnika Občinskega sveta je župan ob 16.04 uri
ugotovil, da je na seji prisotnih 21 članic in članov Občinskega sveta, da je Občinski svet
sklepčen, ter da lahko nadaljuje z delom in odločanjem. Naknadno so se seje udeležili še štirje
svetniki Bojan Kekec (16.09), Peter Kostrevc (16.16), Jiří Volt (16.18) in Uroš Lubej (16.19),
tako da je bilo na seji skupaj prisotnih 25 članic in članov Občinskega sveta.
a) Prisotne članice in člani občinskega sveta:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel, Eva Filej Rudman, Alojz
Golob, Nina Jakovljević, Dušan Kaplan, Bojan Kekec, Alojz Kobe, Peter Kostrevc, dr. Milena
Kramar Zupan, Uroš Lubej, Slavko Matko, Alenka Papež, dr. Janez Povh, Matjaž Smodiš, Borut
Škerlj, Marjanca Trščinar Antić, Bojan Tudija, Vesna Vesel, Jiří Volt, Martina Vrhovnik, mag.
Adolf Zupan in mag. Renata Zupančič.
Opravičili odsotnost:
− Stanislav Galič,
− Boštjan Grobler,
− Mateja Kovačič in
− mag. Mojca Špec Potočar.
b) Prisotni predstavniki občinske uprave:
− Gregor Macedoni, župan,
− Sara Drašković, vodja Kabineta župana,
− dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica Občinske uprave,
− mag. Jože Kobe, vodja Urada za gospodarske javne službe,
− dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj,
− Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne zadeve,
− Darko Habjanič, Kabinet župana,
− Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj,
− Meta Retar, Kabinet župana,
− Suzana Virc, Kabinet župana in
− Peter Žunič Fabjančič, Kabinet župana.
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c) Ostali prisotni:
− Gvido Modrijan, Structura, d.o.o., (pri 3. točki),
− Albin Kregar, v. d. direktorja CeROD, d.o.o.(pri 9. točki),
− Mitja Ličen, (pri 11.3 točki),
− mag. Alenka Simonič, (pri 11.4 točki), in
− predstavniki medijev.
Sklic seje je bil posredovan v poslovniškem roku in gradiva objavljena na spletni strani.
Župan je obvestil Občinski svet, da so bila naknadno na spletni strani pred sejo objavljena še
naslednja gradiva:
− amandma župana k 3. točki dnevnega reda,
− amandma župana k 4. točki dnevnega reda,
− amandma župana k 7. točki dnevnega reda,
− predstavitev vsebinske zasnove revije Rast pri 11.3 točki in
− poročila delovnih teles.
Pred sejo na klop pa je bil posredovan še:
− čistopis predloga dnevnega reda 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Določitev dnevnega reda
I.
Umik točk z dnevnega reda
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika ni imel predloga za umik točke z dnevnega reda 12.
seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.
Svetnik Borut Škerlj je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal umik 3. točke z dnevnega
reda, in sicer:
3. točka: Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto – druga obravnava
V razpravi je sodeloval Borut Škerlj ter obrazložil predlog za umik točke (priloga zapisnika).
Na razpravo je odgovoril župan Gregor Macedoni.
Po razpravi je župan Gregor Macedoni dal na glasovanje predlog za umik 3. točke, ki ga je
predlagal svetnik Borut Škerlj.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
Občinski svet
ni sprejel
predloga za umik 3. točke:
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Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne
občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – druga
obravnava. (predlagatelj: Borut Škerlj)
(3 ZA, 16 PROTI)
II.
Razširitev dnevnega reda
Župan in svetniki v skladu z 38. členom poslovnika niso imeli predloga za razširitev dnevnega
reda z novimi točkami.
III.
Celotni dnevni red
V skladu s petim odstavkom 38. člena poslovnika je župan predlagal glasovanje o predlogu
dnevnega reda v celoti.
Prijav k razpravi ni bilo.
S K L E P, št. 221
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na predlog župana brez razprave z večino glasov
določil naslednji
dnevni red
12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
3. Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto – druga obravnava
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
5. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2016 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
6. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža – prva obravnava
– predlog za skrajšani postopek
7. Predlog trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030
8. Premoženjsko – pravne zadeve
8.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
9. Informacija o odlaganju odpadkov na deponiji Leskovec (CeROD)
10. Pogodba med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto
11. Kadrovske zadeve
11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javno
vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
11.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
Osnovne šole Brusnice
11.3 Predlog sklepov za imenovanje organov revije Rast
− Predlog za imenovanje člana sveta revije Rast
− Predlog za imenovanje odgovornega urednika revije Rast
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− Predlog za imenovanje uredniškega odbora revije Rast
11.4 Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto
11.5 Razpis za direktorja zavoda Agencija za šport
12. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori
(20 ZA, 0 PROTI)
IV.
Skrajšani postopek
Župan je v skladu z 38. členom poslovnika predlagal skrajšani postopek za 4. in 6. točko:
- 4. točka: Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa
v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek in
6. točka: Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto na predlog župana brez razprave sprejel
S K L E P, št. 221
Občinski svet Mestne občine Novo mesto bo obravnaval gradivi pod 4. in 6. točko:
1.

6.

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani
postopek
Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža – prva
obravnava – predlog za skrajšani postopek

po skrajšanem postopku.
(21 ZA, 0 PROTI)

K 2. točki
Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
Predlog zapisnika 11. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je bil objavljen na
spletni strani v poslovniškem roku.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
S K L E P, št. 222
Občinski svet Mestna občina Novo mesto je
potrdil
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zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 17. 12. 2015 v
predloženi vsebini.
(22 ZA, 0 PROTI)

K 3. točki
Predlog sprememb in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Mestne občine Novo mesto in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Novo mesto – druga obravnava
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še amandma župana ter poročila delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet,
− Odbora za gospodarstvo, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
V uvodu je župan Gregor Macedoni predstavil amandma, ki ga je predlagal k spremembi
odloka, uvodno predstavitev pri tej točki pa je podala Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj.
Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki sta razpravljala Borut Škerlj in dr. Milena Kramar Zupan.
Na vprašanja iz razprave sta odgovarjala Darja Plantan, Urad za prostor in razvoj, ter Gvido
Modrijan, Structura, d.o.o.

S K L E P, št. 223
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je z večino glasov sprejel
I.
Amandma
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
(predlagatelj: župan)
V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto predlagam naslednjo
spremembo:
V tretjem stavku 2. odstavka 6. člena predloga odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo
mesto se črta besedilo »od predložitve dokazila o porušitvi objekta« in se ga nadomesti z
besedilom »od pridobitve dovoljenja za rušitev objekta«, tako, da se tretji stavek po novem
glasi:

5

PREDLOG

»V primeru, ko je bil objekt že porušen, se navedena olajšava upošteva le v primeru, ko je
od izdaje dovoljenja za rušitev objekta minilo manj kot sedem let.«
(21 ZA, 1 PROTI)
II.
Spremembe in dopolnitve
programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo mesto
v predloženi vsebini.
III.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi z upoštevanjem
sprejetega amandmaja pod točko I.
(23 ZA, 2 PROTI)

K 4. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še amandma župana ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Komisije za statut in poslovnik,
V uvodu je župan Gregor Macedoni predstavil amandma, ki ga je predlagal v predlogu
spremembe odloka, sama uvodna obrazložitev pri tej točki pa ni bila potrebna.
Poročila delovnih teles sta na seji podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 224
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
Amandma
k predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
V 1. členu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v
Mestni občini Novo mesto, se odstavki zaporedoma oštevilčijo in dodajo se novi odstavki, ki se
glasijo:
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(2) ''(2) Župan lahko posameznikom izda dovoljenje za znižanje plačila parkirnine v kolikor gre
za časovno omejeno parkiranje do maksimalno enega parkirnega dne.''
''(3) Župan lahko izda sklep o začasni izločitvi javne parkirne površine iz plačevanje parkirnine v
kolikor gre za podporo dogodkom katerih organizator oziroma soorganizator je Mestna občina
Novo mesto.''
(3) V Odloku se do sedaj drugi in vsi naslednji odstavki ustrezno preštevilčijo.
(4) V novem 6. in 7. odstavku se iz besede »tretjim« spremeni v »petim«.
Novi 16. člen Odloka se sedaj glasi:
(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto lahko določi višino parkirnine na javnih parkirnih
površinah.
(2) Župan lahko posameznikom izda dovoljenje za znižanje plačila parkirnine v kolikor gre za
časovno omejeno parkiranje do maksimalno enega parkirnega dne.
(3) Župan lahko izda sklep o začasni izločitvi javne parkirne površine iz plačevanje parkirnine v
kolikor gre za podporo dogodkom katerih organizator oziroma soorganizator je Mestna občina
Novo mesto.
(4) Prometni režim določi župan.
(5) Kjer je določeno, da se parkirnina plačuje, jo je treba plačati na predpisan način.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik oziroma lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s
petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(24 ZA, 1 PROTI)
II.
Predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto v prvi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod št. I.
(23 ZA, 1 PROTI)
III.
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto v drugi obravnavi z upoštevanjem sprejetega amandmaja pod št. I.
(24 ZA, 1 PROTI)

K 5. točki
Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2016 – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− Odbor za gospodarstvo,
− Komisije za statut in poslovnik,
− Odbora za okolje in prostor, ter
− Odbora za komunalo in promet.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala Katarina Petan, vodja Urada za finance in splošne
zadeve.
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Poročila delovnih teles so na seji podali:
− Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance,
− mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo,
− Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik, ter
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
V razpravi so sodelovali Alojz Kobe, Borut Škerlj, dr. Milena Kramar Zupan, Marko Dvornik,
Marjanca Trščinar Antić in mag. Renata Zupančič.
S K L E P, št. 225
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi z večino glasov sprejel
I.
predlog
odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v prvi
obravnavi v predloženi vsebini.
(21 ZA, 2 PROTI)
II.
ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016 v drugi
obravnavi v predloženi vsebini.
(22 ZA, 2 PROTI)
III.
Sklep
Občinski svet pozove poslovodstvo družbe Zarja, d.o.o., da seznani Odbor za davčno
politiko, proračun in finance s stanjem postopkov v zvezi s kazensko in odškodninsko
odgovornostjo, ki se vodijo na sodišču v povezavi z Zarjo, d.o.o.
(21 ZA, 2 PROTI)

K 6. točki
Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža – prva obravnava –
predlog za skrajšani postopek
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v petnajstdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročili s sej delovnih teles, in sicer:
− Odbora za okolje in prostor,
− Odbora za komunalo in promet, ter
− Komisije za statut in poslovnik.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podala direktorica Občinske uprave, dr. Vida Čadonič Špelič.
Poročila delovnih teles sta na seji podala:
− Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
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−

Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.

Pri tej točki ni bilo razprave in tudi ni bilo vloženih amandmajev.
S K L E P, št. 226
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
I.
Sklep
Razveljavi se sklep občinskega sveta Mestne občine Novo mesto številka 007-23/2015 z
dne 12. 11. 2015.
II.
Predlog
odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža v prvi obravnavi v predloženi
vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)
III.
ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Novo mesto in Občine Straža v drugi obravnavi v predloženi vsebini.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 7. točki
Predlog trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030
Gradivo je bilo v sedemdnevnem poslovniškem roku objavljeno na spletni strani Mestne občine
Novo mesto, pred sejo pa še amandma župana ter poročila s sej delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor,
- Odbora za komunalo in promet, ter
- Odbora za gospodarstvo.
V uvodu je župan Gregor Macedoni predstavil amandma na predlog trajnostne urbane strategije
Novo mesto 2030, uvodno obrazložitev pri tej točki pa je podal Izidor Jerala, Urad za prostor in
razvoj.
Poročili s sej delovnih teles sta podala:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, ter
- mag. Adolf Zupan, predsednik Odbora za gospodarstvo.
Pri tej točki so razpravljali dr. Milena Kramar Zupan, Peter Kostrevc, Borut Škerlj, Uroš Lubej in
mag. Franc Bačar.
Na razpravo je odgovarjal Izidor Jerala, Urad za prostor in razvoj.
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S K L E P, št. 227
Po razpravi je Občinski svet sprejel
I.
Amandma
k predlogu
Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030
(predlagatelj. župan)
V predlogu Trajnostne urbane strategije Novo mesto 2030 se v poglavju 7.2 z naslovom
»Slogan in logotip«:
1. spremeni naslov poglavja, tako, da se glasi: »7.2 Logotip in izhodišča za oblikovanje
slogana« in
2. črta besedilo: »Novo mesto, mesto z zgodovino in prihodnostjo«.
(25 ZA, 0 PROTI)
II.
Trajnostno urbano strategijo Novo mesto 2030
z upoštevanjem amandmaja pod št. I.
(25 ZA, 0 PROTI)

K 8. točki
Premoženjsko – pravne zadeve
8.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s seje delovnega telesa, in sicer Odbora za davčno politiko, proračun in
finance.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnega telesa je na seji podala:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 228
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave z večino glasov sprejel
sklep
o vzpostavitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah
Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št.:
-

145/6 (ID 6091098) k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste LG 299261 –
Ljubljanska cesta - Seidlova cesta;
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-

145/6 (ID 6091098) k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste LG 299261 –
Ljubljanska cesta - Seidlova cesta;
1404/3 (ID 6322533) k.o. 1455 - Bršljin, del kategorizirane javne ceste LG 299261 –
Ljubljanska cesta - Seidlova cesta;
917/2 (ID 1049832) k.o. 1485 - Gotna vas, del nekategorizirane javne ceste;
558/8 (ID 3233047) k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste LC 295093 Črmošnjice;
1152/3 (ID 6327509) k.o. 1456 - Novo mesto, del kategorizirane javne ceste JP 799402
- Kettejev drevored;
392/24 (ID 3274695) k.o. 1484 - Šmihel pri Novem mestu, del kategorizirane javne
ceste JP 799161 - Šukljetova ulica;
1196/5 (ID 6278901) k.o. 1488 - Hrušica, del kategorizirane javne ceste LC 295171 Dolž-Pangrč Grm - Gabrje;
357/6 (ID 6376369) k.o. 1488 - Hrušica, del kategorizirane javne ceste JP 795191 Mala Hrušica - Veliki Orehek;
1058/4 (ID 6278917) k.o. 1488 - Hrušica, del kategorizirane javne ceste LC 295171 Dolž-Pangrč Grm - Gabrje;
1058/5 (ID 6278915) k.o. 1488 - Hrušica, del kategorizirane javne ceste LC 295171 Dolž-Pangrč Grm - Gabrje;
1057/1 (ID 6278874) k.o. 1488 - Hrušica, del kategorizirane javne ceste LC 295171 Dolž-Pangrč Grm - Gabrje;
648/2 (ID 6233522) k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste JP 794821 Jugorje;
637/9 (ID 6233519) k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste JP 794821 Jugorje;
576/3 (ID 6233495) k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste JP 794821 Jugorje;
554/4 (ID 6233492) k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste JP 794821 Jugorje;
2803/0 (ID 6234240) k.o. 1478 - Gabrje, del kategorizirane javne ceste JP 794821 Jugorje;
581/3 (ID 6233496) k.o. 1478 - Gabrje, del nekategorizirane javne ceste;
2230/2 (ID 6248392) k.o. 1478 - Gabrje, del nekategorizirane javne ceste;
1469/7 (ID 3439531) k.o. 1458 - Črešnjice, del kategorizirane javne ceste JP 796651 Srednje Grčevje;
1469/4 (ID 3607431) k.o. 1458 - Črešnjice, del kategorizirane javne ceste JP 796651 Srednje Grčevje;
1236/0 (ID 2180362) k.o. 1460 - Šentpeter, del kategorizirane javne ceste LC 295281 Otočec - Paha - Podturn;
456/22 (ID 1350509) k.o. 1485 - Gotna vas, del kategorizirane javne ceste LZ 299021Jedinščica - Ob Težki Vodi;
1644/9 (ID 4460858) k.o. 1493 - Veliki Podljuben, del kategorizirane javne ceste JP
796491 - Vrh pri Ljubnu;
160/280 (ID 6425197) k.o. 1460 - Šentpeter, del kategorizirane javne ceste LC 298031 Šolska cesta in JP 797501 – Starine;
160/281 (ID 6425198) k.o. 1460 - Šentpeter, del kategorizirane javne ceste JP 797301 –
Krožna pot, JP 797331 - Dobrava, JP 797341 - Dobrava, JP 797351 - Dobrava, JP
797551 – Dobrava, LK 298041 - Dobrava, in JP 797341 - Skalna ulica.
(23 ZA, 0 PROTI)
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K 9. točki
Informacija o odlaganju odpadkov na deponiji Leskovec (CeROD)
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred
sejo pa še poročilo s skupne seje delovnih teles, in sicer:
- Odbora za okolje in prostor ter
- Odbora za komunalo in promet.
Uvodna obrazložitev pri tej točki ni bila potrebna.
Poročilo s seje delovnih teles je na seji podal:
- Alojz Kobe, predsednik Odbora za okolje in prostor, poročilo s skupne seje Odbora za
okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet.
Župan je opozoril, da je prvi predlagani sklep Odbora za okolje in prostor ter Odbora za
komunalo in promet v nasprotju z veljavnim Odlokom o Cerodu, ki ga je v enakem besedilu
sprejelo 15 občin.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, dr. Milena Kramar Zupan, dr. Janez Povh, Borut Škerlj,
mag. Franc Bačar, mag. Adolf Zupan in Bojan Kekec.
Na razpravo sta odgovarjala Albin Kregar, v.d. direktorja Cerod, d.o.o., in župan Gregor
Macedoni.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
ni sprejel
predloga sklepov s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in
promet št. 1 in 2.
(6 ZA, 14 PROTI)

S K L E P, št. 229
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s pojasnilom Cerod, d.o.o., o
odlaganju odpadkov na javni deponiji v Leskovcu.
(17 ZA, 4 PROTI)

K 10. točki
Pogodba med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine v sedemdnevnem poslovniškem roku,
26.1.2016 še nova priloga, pred sejo pa še poročila s sej delovnih teles, in sicer:
Odbor za davčno politiko, proračun in finance, ter
Komisija za statut in poslovnik.
Uvodno obrazložitev pri tej točki je podal župan Gregor Macedoni.
Poročila s sej delovnih teles sta podali:
- Vesna Vesel, predsednica Odbora za davčno politiko, proračun in finance, ter
12
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- Nina Jakovljević, predsednica Komisije za statut in poslovnik.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je sprejel
S K L E P, št. 230
Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja soglasje k Pogodbi med Košarkarsko
zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 11. točki
Kadrovske zadeve
Gradivo za podtočke od 11.1 do 11.5, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, je bilo objavljeno na spletni strani v poslovniškem roku pred sejo.

11.1 Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 231
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in
turizma
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Martino VRHOVNIK,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 24,
za predstavnika lokalne skupnosti
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - center biotehnike in
turizma.
Mandat traja štiri leta.
(20 ZA, 0 PROTI)
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11.2 Predlog sklepa za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v Svet
Osnovne šole Brusnice
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 232
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
I.
sklep
o razrešitvi predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
razreši
Antona Zvonka Deželana,
kot predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Brusnice.
II.
sklep
o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Meto VIDIČEK,
Velike Brusnice 99 A,
za nadomestnega predstavnika ustanovitelja
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice,
do izteka mandata svetu zavoda.
(21 ZA, 0 PROTI)
11.3 Predlog sklepov za imenovanje organov revije Rast − Predlog za imenovanje člana
sveta revije Rast − Predlog za imenovanje odgovornega urednika revije Rast −
Predlog za imenovanje uredniškega odbora revije Rast
Uvodno obrazložitev za vse predloge je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
11.3.1 Predlog za imenovanje člana sveta revije Rast
Pri tej točki je razpravljal Alojz Kobe.
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S K L E P, št. 233
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o imenovanju člana sveta revije Rast
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Klavdijo Kotar,
Novo mesto, Ragovska ulica 27 a,
za predstavnico izdajatelja v Svet revije Rast.
(24 ZA, 0 PROTI)

11.3.2 Predlog za imenovanje odgovornega urednika revije Rast
Uvodno predstavitev za imenovanje odgovornega urednika revije Rast je podal Mitja Ličen.
Pri tej točki so razpravljali Alojz Kobe, mag. Franc Bačar in Borut Škerlj.
Na vprašanja iz razprave je odgovarjal Mitja Ličen, direktor Založbe Goga.
S K L E P, št. 234
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
sklep
o imenovanju odgovornega urednika revije Rast
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Mitjo Lična,
za odgovornega urednika revije Rast.
(24 ZA, 0 PROTI)
11.3.3 Predlog za imenovanje uredniškega odbora revije Rast
Pri tej točki ni bilo razprave.
S K L E P, št. 235
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
sklep
o imenovanju uredniškega odbora revije Rast
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
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imenuje
uredniški odbor revije Rast
v sestavi:
Natalija Petakovič,
Andreja Kopač,
Natalija Zanoški,
Jedrt Jež,
Jelka Ciglenečki,
Boštjan Pucelj,
Iztok Hotko,
Igor Vidmar,
Jurij Kocuvan,
Mitja Ličen.
Mandat traja štiri leta.
(23 ZA, 0 PROTI)

11.4 Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Kratko predstavitev je podala mag. Alenka Simonič.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je po razpravi sprejel
S K L E P, št. 236
Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda
soglasje
k imenovanju asist. mag. Alenke Simonič, dr. med. spec.,
za direktorico Zdravstvenega doma Novo mesto.
(24 ZA, 0 PROTI)

11.5 Razpis za direktorja zavoda Agencija za šport
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Kekec, namestnik predsednika Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Pri tej točki ni bilo razprave.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je brez razprave sprejel
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S K L E P, št. 237
Svet zavoda Agencije za šport Novo mesto ne objavi razpisa za delovno mesto direktorja
javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto do odločitve Občinskega sveta MONM o
morebitnem preoblikovanju javnega zavoda oz. najdlje do konca leta 2016. V tem času se
določi vršilca dolžnosti.
(23 ZA, 0 PROTI)

K 12. točki
Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori
I.
Na spletni strani so bili objavljeni pisni odgovori na naslednje pobude in vprašanja članic in
članov Občinskega sveta, podane na 11. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:
1.

9001-8/2015 – 203 Sejnine članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto

2.

9001-8/2015 – 204 Sprejemanje odločitev na Cerod-u, d.o.o.

3.
4.
5.
6.

9001-8/2015 – 205
9001-8/2015 – 206
9001-8/2015 – 207
9001-8/2015 – 208

7.
8.
9.

9001-8/2015 – 209 Strategija starosti prijazna občina MO NM
9001-8/2015 – 210 Kreiranje e-naslova za občinske svetnike
9001-8/2015 – 211 Obravnava problematike, vezane na odlaganje odpadkov na javni
deponiji v Leskovcu kot posebne točke na naslednji redni seji
Občinskega sveta MO NM
9001-8/2015 – 212 Ustrezen pritisk v vodovodnem omrežju v naselju Brinje

10.
11.

Uveljavljanje upravljavskih pravic v Cerod, d.o.o.
Davčne blagajne in razvoj širokopasovnega omrežja
Narodni dom
Infrastrukturna opremljenost obrtno industrijske cone Livada

12.

9001-8/2015 – 213 Zagotovitev ustreznih prostorov za KUD Mestna godba Novo
mesto
9001-8/2015 – 214 Zapuščene in delno porušene nepremičnine v Novem mestu

13.

9001-8/2015 – 215 Priključevanje na kanalizacijsko omrežje Brezje

14.
15.

9001-8/2015 – 216 Kratkotrajno parkiranje pri OŠ Grm
9001-8/2015 – 217 Imenovanje direktorja v GRC in druga imenovanja poslovodstev v
javnih zavodih

16.

9001-8/2015 – 218 Usmerjanje vozil na brezplačno parkirišče na Kandijski cesti in
poostren nadzor nad parkiranjem v mestnem jedru

17.

9001-8/2015 – 219 Pravna opredelitev do pravilnika, ki opredeljuje način ravnanja
članov sveta, imenovanih s strani MO NM
9001-8/2015 – 220 Višine sejnin v javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih
so/ustanoviteljica je MO NM
9001-8/2015 – 221 Zagotovitev parkirnih mest za invalide na Glavnem trgu tudi med
prazniki
9001-8/2015 – 222 Prestavitev kipa Jožeta Plečnika v Bučni vasi na bolj primerno
lokacijo
9001-8/2015 – 223 Ureditev oglasnih desk in voznega reda na avtobusnih postajah

18.
19.
20.
21.
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22.
23.
24.

9001-8/2015 – 224 Ureditev oglasne table v prostorih Občinske uprave MO NM
9001-8/2015 – 225 Ustrezna osvetlitev mesta Novo mesto
9001-8/2015 – 226 Postavitev pokrite avtobusne postaje v Qlandii

25.

9001-8/2015 – 227 Preučitev možnosti pridobitve dela sredstev za sanacijo
poškodovanih cest iz naslova zavarovanj za opravljene prekope
za TK in druga omrežja
9001-8/2015 – 228 Uvedba sistema nadzora, v katerem se sprotno prepreči ropotanje
litoželeznih jaškov na uličnih in cestnih površinah v mestu Novo
mesto
9001-8/2015 – 229 Pobuda za izgradnjo stopnic pri CSD na Resslovi ulici
9001-8/2015 – 230 Imenovanje Občinske volilne komisije - razveljavitev sklepa št.
040-20/2015 z dne 12.11.2015 in ponoven postopek imenovanja
komisije
9001-8/2015 – 231 Prenehanje delovnih razmerij v RIC

26.

27.
28.

29.
30.

31.

9001-8/2015 – 232 Omejitev prometa na lokalni cesti Ratež – Gumberk – Otočec
(Most pri Šentpetru), in sicer s prometnim znakom »Dovoljeno za
lokalni promet«
9001-8/2015 – 233 Takojšnja omejitev tovornega prometa na lokalni cesti Ratež –
Gumberk – Otočec (most pri Šentpetru)

II.
Članice in člani občinskega sveta so na 12. seji Občinskega sveta dne 28. 1. 2016, podali
naslednje
pobude in vprašanja:

1.

Borut Škerlj v imenu KS
Gotna vas
9001-9/2015 – 234 Izgradnja vzhodne obvoznice mimo Novega mesta do
(ustna in pisna pobuda) Pogancev
KS Gotna vas je oblikovala pobudo krajevne skupnosti in
krajanov, ki jo prilagam, se nanjo sklicujem in pridružujem
pobudi. Predlagam, da MO NM podpre prizadevanja
krajanov KS Gotne vas.
Obrazložitev:
Vlada RS naj bi v prihodnjih letih le začela graditi prvi odsek
južnega dela tretje razvojne osi. Po predvidevanjih naj bi do
leta 2020 zgradili 5,3 kilometrski odsek od novomeškega
vzhodnega avtocestnega vozlišča do priključka Osredek pri
Revozu. Šele kasneje (datuma si nihče ne upa napovedati)
je v planu del do razcepa Poganci na obrobju Novega
mesta.
V KS Gotna vas so sprejeli SKLEP, da se aktivno vključijo v
ta projekt tako, da se že v prvi fazi zgradi celoten odsek od
vzhodnega avtocestnega vozlišča do razcepa Poganci.
Denar ne sme biti ovira, Vlada ga mora zagotoviti
(prerazporediti), če hočemo, da celoten promet spravimo
vsaj na vzhodnem delu ven iz Novega mesta. Želimo, da
tako župan kot Občinski svet Mestne občine Novo mesto
pristopijo k temu za nas zelo pomembnemu projektu. Z
vsemi aktivnostmi bomo nadaljevali naša prizadevanja za
izgradnjo celotnega odseka v medijih, na okroglih mizah itd.
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Razlogi:
- Tako bo ves promet speljan od novega priključka Revoz
na Belokranjsko cesto in naprej proti Beli krajini.
- Ob povečani obremenitvi Belokranjske ceste bi se močno
povečala količina izpušnih plinov, s tem bi kvaliteta
življenja močno padla.
- Ni dopustno, da se obvoznica gradi samo za polovico
mesta, ostali del pa se duši v prometu. Vse mestne
občine, kjer imajo obvoznico, je le - ta zgrajena v celoti in
ne na pol.
- Iz naše KS hodijo otroci peš v šolo in iz šole. Prehodi čez
cesto so že sedaj nevarni, saj so hitrosti, predvsem iz
smeri Metlika, zelo velike. Po trenutno predvideni ureditvi
pa bo prečkanje ceste praktično nemogoče in pomeni še
večjo nevarnost za vse udeležence v prometu.
- Čas je, da Novo mesto končno dobi spodobno
štiripasovnico.
Pričakujemo vaš odziv in podporo.
Uroš Lubej
9001-9/2015 – 235 Višine sejnin v javnih zavodih in javnih podjetjih,
(ustna pobuda) katerih so/ustanoviteljica je MO NM – dopolnitev
svetniškega vprašanja, št. 9001-8/2015 – 220
2.
Pobuda za dopolnitev svetniškega vprašanja, da se le-ta
dopolni tudi s podatki o višini sejnin v javnih podjetjih in
gospodarskih družbah, kjer ima MO NM večinski delež (npr.
stanovanjsko podjetje Zarja).
Uroš Lubej
9001-9/2015 – 236 Poenotenje načina izplačevanja sejnin članom v Svetih
(ustna pobuda) javnih zavodov, javnih podjetjih in javnih gospodarskih
3.
družbah, katerih so/ustanoviteljica je MO NM
Pobuda, da se poenotijo višine izplačil sejnin članov v
Svetih javnih zavodov, javnih podjetjih in javnih
gospodarskih družbah, katerih so/ustanoviteljica je MO NM.
Na pobudo svetnika je odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji.
mag. Adolf Zupan
9001-9/2015 – 237 Funkcionalna zemljišča okoli stanovanjskih blokov
(ustno vprašanje) Vprašanje, kako poteka in na kakšni stopnji reševanja je
določanje funkcionalnih zemljišč okoli stanovanjskih blokov.
4.
Zaprosilo za kratko informacijo o tej zadevi, kajti lastnike
stanovanjskih blokov zanima, kdaj bodo to informacijo
prejeli. To bo tudi podlaga za rešitev vprašanj, kot npr. kdo
je odgovoren za urejanje in skrb zemljišč okoli blokov,
vprašanje propadajočih barak in garaž, ipd.
Martina Vrhovnik
9001-9/2015 – 238 Razveljavitev sklepa občinskega sveta št. 060-20/2015 z
(ustno in pisno vprašanje) dne 12.11.1015 in ponoven postopek imenovanja
komisije
Na seji občinskega sveta dne 17.12.2015 je svetniška
5.
skupina SLS podala pobudo, da se razveljavi sklep
občinskega sveta MO NM št. 060-20/2015 z dne 12.11.2015
o imenovanju občinske volilne komisije in ponovi postopek
imenovanja komisije.
Na našo pobudo je le kabinet župana zapisal
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odgovor:/navajam:" Komisija za statut in poslovnik bo za
pravno mnenje zaprosila pravno službo občinske uprave.
Po prejemu le-tega bo oblikovala stališče glede razveljavitve
sklepa št. 060-20/2015 z dne 12.11.2015 in morebitnega
ponovnega postopka imenovanja Občinske volilne
komisije".
Komisija za statut in poslovnik tega na sejah ni obravnavala.
Na dnevnem redu Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je razvidno,da je bila na zadnji seji na
dnevnem redu ta točka, vendar odločitve ne poznam, ker
nikjer ni objavljena med gradivi za to sejo občinskega sveta.
Ponovno poudarjamo, da se ne moremo strinjat, da v
občinski volilni komisiji SLS nima člana, ki smo ga
predlagali, glede na to, da je stranka na lokalnih volitvah
2014 dosegla četrto mesto po številu volilnih glasov (1285
glasov).
Naši zahtevi smo priložili navodila ministrstva za notranje
zadeve in obrazložili zahtevek, ki temelji na zakonodaji s
področja lokalnih volitev (Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o
volitvah v DZ).
Tokrat dajemo pobudo županu, kot varuhu zakonitosti dela
občinskega sveta, da poskrbi, da odgovor in odločitev
prejmemo do naslednje seje občinskega sveta.
Poleg tega želimo informacijo, katere stranke in liste so
posredovale predloge kandidatov za člane občinske volilne
komisije, razen za predsednika in namestnika komisije.
Ostalih prilog tokrat ne prilagamo, ker so bile priložene naši
prvi pisni pobudi.

6.

7.

Alojz Kobe
9001-9/2015 – 239 Upravljanje kapitalskih naložb
Občinski svet MO Novo mesto je na svoji 21. redni seji, dne
(ustno in pisnovprašanje)
25.4.2013, sprejel Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb.
Sestavni del letnega načrta upravljanja Kapitalskih naložb
sta bila tudi Navodila o izvajanju upravljavske funkcije MO
NM v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je MO
Novo mesto in Navodilo o izvajanju lastniške funkcije MO
NM v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je MO
Novo mesto.
Ali se izvajajo pristojnosti po 4. členu Navodil o izvajanju
upravljavske funkcije?
Ali so bila za leto 2015 podana poročila po 11. členu
Navodil o izvajanju UPRAVLJALSKE funkcije (prosim za
priloge)?
Alojz Kobe
9001-9/2015 – 240 Dividende v podjetju Zarja
(ustno in pisno vprašanje) V medijih je bil objavljen podatek, da je bilo lastnikom delnic
Jelovice razdeljeno 1,7 milijona EUR dividend. Glede na to,
da je podjetje Zarja lastnik znatnega deleža navedenih
delnic, prosim za naslednje podatke:
− Kakšna je višina dividend delnic Jelovice, v letih 2014 in
2015, ki je pripadla Zarji?
− Kako so bili razporejeni dohodki iz naslova dividend in kdo
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je odločal o razdelitvi ?
− Kako so se prejete dividende odražale pri večinskem
lastniku Zarje, to je Mestne občine Novo mesto?
− Koliko delnic Jelovice je imela Zarja na dan 31.12.2015.
Alojz Kobe
9001-9/2015 – 241
(pisno vprašanje)
8.

Alojz Kobe
9001-9/2015 – 242
(pisno vprašanje)
9

Odlok o prepovedi uživanja alkohola na javnih
površinah in na javnih krajih
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v maju 2015
sprejel Odlok o prepovedi uživanja alkohola na javnih
površinah in na javnih krajih.
Koliko je bilo zaznanih/prijavljenih kršitev od uveljavitve
odloka pa do 31.12.2015, koliko kršitev je bilo obravnavanih
in koliko sankcioniranih.
Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Novo
mesto
Kandidati za direktorja Zdravstvenega doma Novo mesto so
bili, pred obravnavo kandidatur na svetu zavoda
Zdravstvenega doma, pozvani na Mestno občino Novo
mesto na predhodni razgovor in predstavitev programov.
Prosim za navedbo akta in citiranje določb iz akta, ki določa
tako izvedeni postopek izbire direktorjev v javnih zavodih.

Dušan Kaplan
9001-9/2015 – 243 Ureditev prometa na Šmihelski cesti v križišču z
(ustno vprašanje) Westrovo ulico
Vprašanje, kdaj se lahko pričakuje dokončna rešitev
prometne ureditve v križišču Šmihelske ceste z Westrovo
ulico?
Reševanje zadeve poteka že nekaj let. Še posebej je
pereča težava ob t.im. prometnih konicah, ko je kolona ob
spuščenih zapornicah dolga do rondoja pri bolnišnici in na
drugi strani do šmihelskega pokopališča ter celotna
Westrova ulica iz smeri šolskega centra. Posebej
izpostavljena je varnost osnovnošolcev in srednješolcev.
10.
Neodgovorno je, da se po toliko letih neurejen promet na tej
točki še ni uredil. Da je cesta v pristojnosti države, ni izgovor
in odgovor na to vprašanje.
Pobuda, da se od kapelice do Šmihelske ceste naredi
Mag. Franc Bačar
(ustna pobuda) enosmerni promet. Zastoj se pojavi v smeri iz Šmihelske
ceste na Westrovo ulico v času, ko avtomobili čakajo v
koloni ob spuščenih zapornicah.
Pobuda, da se prepove zavijanje iz Šmihelske ceste, iz
Nina Jakovljević
(ustna pobuda) smeri pokopališča, na Westrovo ulico. Vozniki bi nadaljevali
pot do krožišča in iz smeri bolnice, iz Šmihelske ceste lahko
zavijali na Westrovo ulico. S tem bi se sicer minimalno
podaljšala pot, vendar bi se na ta način ne zapirala pot na
prehodu čez železniški prehod v smeri Westrove ulice.
Na vprašanje je delni ustni odgovor podal že župan Gregor Macedoni na sami seji, bo pa
Občinska uprava pripravila tudi pisni odgovor.
Nina Jakovljević
9001-9/2015 – 244 Glasbena šola – prometna varnost
11.
(ustna in pisna pobuda) Izpostavljam problematiko prometne varnosti ob Glasbeni
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šoli na Jenkovi ulici. V času pouka v šoli po ulici hodi precej
otrok, ki si, ker zaradi omejenih parkirnih mest drugje ni
prostora, delijo prostor z avtomobili, ki jih na tem mestu ne
manjka. Prihaja do nevarnih situacij.
Kot minimum zagotovitve nekoliko večje varnosti
predlagam, da občina ukine dve (morda so tri) parkirni
mesti, s čimer bi se sprostil sicer urejen hodnik za pešce ob
Dimitričevi hiši in Glasbeni šoli. Kot alternativo dajem
pobudo, da občinska uprava preuči možnost, da se ta ulica
na odseku od stika z Glavnim trgom do vhoda v Glasbeno
šolo zapre za avtomobile. Starši bodo lahko otroke še
vedno počakali na Glavnem trgu, ostali prizadeti
(frančiškani,...) bodo lahko do svojih garaž dostopali
naokoli.
Nina Jakovljević
9001-9/2015 – 245 Odkup zemljišč za kolesarske in pešpoti
(ustna in pisna pobuda) Občina ima v veljavi ureditveni načrt za pešpoti in
kolesarske poti.
Prosim za natančen podatek, koliko in katera zemljišča je za
12.
ureditev teh poti potrebno odkupiti in koliko/katera od teh je
občina od uveljavitve načrta tudi odkupila, koliko finančnih
sredstev je doslej za to namenila in koliko ocenjuje, da jih
bo za odkup zemljišč za poti, ki so načrtovane z ureditvenim
načrtom, še potrebno zagotoviti.
Slavko Matko
9001-9/2015 – 246 Cesta Gabrje – Dolž
(pisna pobuda) Vprašanje, ali je Občinska uprava preverila stanje glede
13.
varnosti na cesti Gabrje – Dolž, za katero je svetnik postavil
svetniško vprašanje na 10. seji Občinskega sveta (št. 90017/2015 – 178).
Na vprašanje je ustno odgovoril župan Gregor Macedoni na sami seji (odgovor je bil objavljen
na spletni strani občine, dne 14.12.2015).
Matjaž Smodiš
9001-9/2015 – 247 Ureditev cestno prometnega režima v Šmihelu
(pisna pobuda) Predlagam, da se naredi prometna študija, če le-ta že ne
14.
obstaja, območja med Šmihelsko cesto do Težke vode. Da
se s prometnimi znaki uredi "krožni" promet z enosmernimi
ulicami od Krallove ulice do ulice ob Težki vodi. Da se na ta
način razbremeni - olajša vožnja v omenjenem delu mesta.
*
Župan se je svetnikom zahvalil za udeležbo na krvodajalski akciji, ki je bila 14. januarja 2016 v
Splošni bolnišnici Novo mesto.
*
Župan je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker ni bilo več razprave, se je zahvalil za sodelovanje na seji in zaključil sejo ob 19.20 uri.
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Številka: 9001-9/2016
Datum: 28.1.2016

Vodja zapisnika:
Darko Habjanič,
višji svetovalec za Občinski svet

Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Seja je tonsko posneta
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